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Zuidelijke Rekenkamer start onderzoek naar VTH bij risicobedrijven in Moerdijk
Sinds begin 2016 hebben provincies een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor zogenaamde
risicobedrijven. Dit zijn bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met de grootschalige productie, verwerking
en/of opslag van gevaarlijke stoffen. Als er iets misgaat bij zulke bedrijven, kunnende maatschappelijke effecten
op het gebied van gezondheid, milieu en/of economie groot zijn. Provincies proberen de kans op dergelijke
negatieve effecten te voorkomen via vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Vanwege het maatschappelijk belang van het onderwerp en de verantwoordelijkheid van de provincie, heeft de
Zuidelijke Rekenkamer besloten onderzoek naar VTH bij risicobedrijven uit te voeren. De rekenkamer start met
een onderzoek voor de provincie Noord-Brabant. In het najaar wordt bezien of en hoe een soortgelijk onderzoek
voor Limburg wordt opgestart. Voor het onderzoek voor Noord-Brabant zal de rekenkamer zich focussen op VTH
bij risicobedrijven in Haven- en Industriegebied Moerdijk. Dit gebied kent een relatief hoge concentratie aan
risicobedrijven. Daarnaast is de provincie mede-eigenaar (aandeelhouder) van Havenbedrijf Moerdijk NV en heeft
ze zich, bij uitzondering, middels een regierol gecommitteerd aan de ontwikkeling van het terrein.

Het onderzoek van de rekenkamer richt zich zowel op het VTH-beleid als op de bredere betekenis voor
beleidsdoelstellingen op het gebied van veiligheid en milieu. Zoals gebruikelijk zal ook aandacht worden besteed
aan de informatievoorziening aan Provinciale Staten.
De rekenkamer voert het onderzoek uit in de periode februari – juni 2020. Op basis van dit onderzoek wordt een
rapport van bevindingen en bestuurlijk rapport geschreven, dat – na een proces van hoor en wederhoor – zal
worden aangeboden aan Provinciale Staten. Dit zal naar verwachting in september 2020 zijn.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de vastgestelde startnotitie, die te raadplegen is via de website van de
rekenkamer (www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris, de heer dr.
N.A.C. (Ard) Schilder via aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl of 06 - 1059 2602.

